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Beantwoording motie 2 CDA/D66

VERZONDEN" 5 Mftr UO2O

GEN4EENTEHUIS

WILLEM-ALEXANDERLAAN 1

2351 DZ LEIDEFDORP

Geacht raadslid,

op 16 december 2019 nam uw raad de door cDA en D66 ingediende motie aan
waarin het college samengevat wordt opgeroepen om (1) te onderzoeken en aan de
raad terug te koppelen op welke wijze in de ApV bepalingen over het verbod of
beperking op het gebruik van lachgas (openbare ruimte zoals evenementen) kan
worden opgenomen; (2) in te zetten op preventie door middelvan het aanbieden
van voorlichtingen over de risico's en gevolgen van het gebruik van lachgas en
hierbij kennis te nemen van de tips zoals gegeven door het Trimbos lnstituut.

ln deze brief informeer ik u over mijn beschouwing op uw overwegingen en de
afhandeling van de mot¡e.

Overuregingen van CDA en D66 voor het inbrengen van motie 2:
1. Lachgas vooral door jongeren, van soms van zeer jonge leeftijd, wordt

gebruikt.
2. Lachgasgebruik schadelijke is voor de gezondheid.
3. Het gebruik van lachgas geregeld gepaard gaat met hinder en kan leiden tot

ongewenst en onberekenbaar gedrag.
4' Lege lachgaspatronen en ballonnetjes op de grond leiden tot vervuiling van

de openbare ruimte en daarmee tot verloedering van het straatbeeld.
5. Een landelijke aanpak nog op zich laat wachten.
6. Steeds meer gemeenten kiezen voor een lokaal verbod in de Apv.
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Beschouwing op de aangehaalde overwegingen van CDA en D66

Effect op gezondheid

Samen met uw raad deel ik de zorg over de mogelijke effecten van het inhaleren van

lachgas op de gezondheid van onze inwoners, met name jongeren. Ondanks dat

vanuit de wetenschap nog weinig bekend is over de lange-termijn effecten van het

inhalen van lachgas op de gezondheid van mensen, is er wel brede

wetenschappelijke consensust over dat het brein van jongeren kwetsbaar is voor de

effecten van psychoactieve stoffen in het algemeen en dat daarom het inhaleren

van lachgas wordt afgeraden2. Het door u aangehaalde rapportage van Trimbos,

geeft genuanceerd aan dat het tijdelijk zuurstoftekort in de hersenen (door lachgas),

mogelijk direct invloed heeft op de ontwikkeling ervan. Het effect hiervan is dus nog

niet aangetoond.3 De GGD Hollands Midden heeft op L7 februarijl. aangegeven dat

recentere bronnen aangeven dat de effecten van lachgas op de gezondheid over het

algemeen beperkt zijn. Met name bij overmatig gebruik en bij inname in het verkeer

kan lachgas schadelijk zijn voor respectievelijk de hersenen en de verkeersveiligheid.

Gebruik van lochgas in Leiderdorp

U¡t de digitale vragenlijst 'Gezond Leven Check't even' (GGD Hollands Midden.

Jeugdgezondheidszorg, afgenomen bij vrqhö 3e klas, havo-vwo 4e klas) van

middelbare scholen in de regio komt naar voren dat er in geringe mate gebruik

gemaakt wordt van lachgas door leerlingen. Concreter stelt de GGD dat onder de

algemene bevolking (15 jaar en ouder) en scholieren (L2-L6jaar) het ooit-gebruik

van lachgas het laagst (respectievelijk 5% en 8%) is. Het ooit-gebruik onder mbo- en

hbo-studenten tussen de 16 en L8 jaar ligt wat hoger (L7%1, gevolgd door 28Yo

onder mbo-studenten (L5-29 jaar) in Amsterdam.
Als we de bevinding van de GGD langs die van onze BOA's, wijkagenten en lncluzio

leggen dan hebben we geen redenen om aan te nemen dat het gebruik in

Leiderdorp afwijkt van de regio. Over het algemeen geven zij aan in het verleden

(met name in 2018 - begin 2019) enkele keren patronen te hebben aangetroffen bij

Boomgaardlaan en de Bloemerd (vermoedelijk van 23 plussers die dit in de

avonduren nuttigden), de Zijldijk, Leidsedreef en de Touwbaan. De plek waar het

meest vaak patronen zijn aangetroffen, is de Houtkamp. Hier zijn over de periode

2018-2019 ongeveer 15 keer enkele patronen aangetroffen, verspreid over de

parkeerplaats Engelendaal, varì Diepeningenlaan en de speeltuin.

Kortom: vooralsnog lijkt het dat de patronen enkele keren op verschillende plekken

zijn aangetroffen en dat er geen sprake is van hotspots of boventallig openbaar

gebruik.

Effect op openbare orde en veiligheid
Tevens deel ik uw zorg over het effect op onze leefomgeving, overlast, hinder en

verkeersveiligheid. Om die reden wordt er al samen met de politie gehandhaafd op

de overlast als gevolg van het gebruik úan lachgas, namelijk: geluidsoverlast en

afvaloverlast. Dit in de hoop om het gebruik in de openbare ruimte te ontmoedigen

en daarmee de veiligheidsrisico's in te perken, waaronder de risico's in het verkeer.

1 Ook Bri¡der Verslavingszorg, GGD, Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs,

CAM (Coordination Centre for Assessment and Monitoring of New Drugs), RIVM, N\Ma'
' Trimbos lnstituut. Factsheet (2018) https//www.trimbos.nl/docs/7'l cfb9e4-38d2-4t1a-8875-
c53e691 06777.pdf
t Trimbos lnstituut. https:llassets.trimbos.nlldocsldT llgbTe-e9dl-45ff-aa9a-505d52ae428b.pdf
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Aonpok
Het plan vanuit het Rijk om het inhaleren van lachgas aan de opiumwet toe te
voegen, is een toekomst die ik alleen maar kan toejuichen. Echter is het vooralsnog
onduídelijk per wanneer het artikel van kracht wordt. Een quickscan op wat reeds in
den lande wordt ingezet om het gebruik aan banden te leggen, heeft de informatie
opgeleverd dat er gemeenten zijn die op dit landelijk verbod vooruit willen lopen
door lokaal iets te organiseren.

Afhandeling motie 2

7. Te onderzoeken en oon de raod terug te koppelen:

A) op welke wiize in de APV een verbod of beperking op het gebruik von lachgos in de
openbore ruimte kon worden opgenomen;

Antwoord
Een quickscan op wat reeds in den lande wordt ingezet om het gebruik in de
openbare ruimte aan banden te leggen, heeft de informatie opgeleverd dat het
merendeel van de gemeenten inzet op het verbieden van handel in lachgas, met
name in de niet-alcoholhoudende horecaa en op evenementen.
Uw raad heeft tevens gevraagd te onderzoeken wat mogelijk is met betrekking tot
het totale verbod (dus inclusief gebruik) op lachgas. De enige gemeente die tot
dusver dit totaalverbod heeft opgelegd lijkt Haarlem te zijn. Gemeenten zoals
Utrechts, Leeuwarden6, RotterdamT en Veldhovent hebben voor andere constructies
gekozen. wat we in Leiden, oegstgeest en Zoeterwoude zien, is dat zij bij hun ApV-
wijzigingene willen kiezen voor een harmonisatie op het gebied van lachgas door
gezamenlijk de volgende artikelen op te nemen:

o Aan artikel 2:32 (Handel binnen openbare inrichtingen) een lid 2 toe te
voegen:
Lid 2 biedt de burgemeester de bevoegdheid tijdelijk een gebied aan te
wijzen waarin het inrichtingen (avondwinkels, niet alcoholhoudende horeca)
verboden is om lachgas te verkopen: 'Het is de exploitant verboden vanuit
een openbare inrichting die gelegen is in een door de burgemeester tijdelijk
aangewezen gebied, distikstofoxide (lachgas) te verkopen,.

o Artikel 2:48a Verbod gebruik lachgas toe te voegen:
'Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het
college aangewezen gebied distikstofoxide (lachgas) te gebruiken
(inhaleren).' Hiermee kan het college mits gemotiveerd concrete gebieden
in Leiderdorp aanwijzen (kan ook op een nader te bepalen moment) waar
het gebod geldt. Denk aan evenemententerreinen, Jops en schoolpleinen.

a 
Op grond van de Drank- en Horecawet (artikel 14) is kleinhandel vanuit een horecalokaliteit verboden.

De verkoop van lachgas valt daaronder. Echter geldt dit verbod op grond van de Drank- en Horecawet
alleen voor openbare horecainrichtingen waar alcoholhoudenoe dranxen trorden verstrekt (zie artikel 1
Drank- en Horecawet) en niet voor horecabedrijven waar alcoholvrije dranken worden versirekt (bv.
ljssalons, coffeeshops).
" Utrecht heeft voor lachgasvrije zones gekozen op zones waar sprake is van aantoonbare en structurele
overlast.
6 Leeuwarden heeft voor verbod op handel in cafés gekozen
7 

Rotterdam heeft voor het ventverbod van lachgas gekozent veldhoven heeft voor het verbod van gebruik vän tãcngas in geval van hinder gekozenI 
ln L"id"n is per 1 januari jl. de geactualiseerde APV in werking getreden, ¡n Oegstgeest komt de

geactual¡seerde APV binnenkort voor vaststelling in het college en in Zoeterwoude r¡r¡ordt momenteel
gewerkt aan een actualisatie van de ApV.
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Kanttekeninaen

Reikwijdte von het gebruiksverbod

Juridisch gezien is het niet proportioneel - tenzij sprake is van aantoonbare

structurele overlast - om voor een lachgasgasverbod de gehele gemeente aan te

wijzen. Gemeente Haarlem geeft aan dat zij het algehele verbod kunnen motiveren

doordat het gevolg van het gebruik van lachgas op incidentele locaties als

structurele overlast (geluid en afual) en milieuschade terug is te zien in de hele stad

ln Leiderdorp lijkt er vooralsnog geen sprake te zijn van structurele / terugkerende

overlast in de gehele gemeente en ook niet op specifieke locaties zoals

evenemententerreinen, JOPS en schoolpleinen. De gevallen die wij voorbij zien

komen, zijn dus niet gelinkt aan zekere hotspots. Daarnaast zal het aanwijzen van

bepaalde locaties naar verwachting niet volledig bijdragen aan het voorkomen van

gebruik in de openbare ruimte.

F orm u leri n g va n het ge bruiksve rbod
Haarlem heeft aangegeven, tegen advies van de VNG in, voor de volgende

formulering gekozen te hebben: "Het is verboden op n.t.b. locøties, lachgøs of
doarop getijkende woor met een bollon of enig onder hulpmiddelte gebruiken, toe te

dienen, of ten behoeve von dot gebruik voorwerpen of stoffen voorhonden te

hebben." Dit aangezien de VNG-formulering "verbod op gebruik von distikstofoxide

(lachgas)" volgens Haarlem niet handhaafbaar is. lmmers hoe kan de gemeente

aantonen dat lachgas is gebruikt?

Hondhaving
Een overige kanttekening die wij willen meegeven is de handhaafbaarheid van deze

artikelen. Er moet ook capaciteit zijn om de overtredingen te handhaven. Uitgaande

van de bestaande capaciteit, wordt consequente handhaving van een lachgasregel,

lastig uit te voeren.

B) of in de APV een verbod op het gebruik en de verkoop von lachgas op

evenementen kon worden opgenomen.

Antwoord
Uit de quickscan is gebleken dat de meeste gemeentert op deze variant (willen)

inzetten. Zo ook onze buurgemeente Oegstgeest. Zoals in het gegeven antwoord

onder'a', kan het gebruiksverbod op lachgas bij evenementen via artikel 2:48a

worden opgenomen. Specifiek voor de verkoop van lachgas in Leiderdorp kunnen

wij ons in Leiderdorp al beroepen op het geldende ventverbod 5:15 APV. Bij de

uitvoering van dit artikel kunnen wij aangevraagde ventvergunningen afwijzen op de

APV-afwijzingsgronden: volksgezondheid en milieu. Dit ben ik ook voornemens te

doen bij toekomstige aanvi'agen. Tot op heden hebben wij geen dergelijke aan"'raag

ontvangen. Daarnaast maken wij al afspraken met evenementenorganisatoren over

het borgen van de gezondheid en veiligheid op hun evenementen. Het niet toestaan

van verkoop en gebruik van lachgas (wordt vanwege volksgezondheid en milieu in

de vergunningsvoorwaarden opgenomen) is hier onderdeel van en wordt

besproken.
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2. ln het preventiebeleid expliciet in te zetten op voorlichting over de risico's en
gevolgen von het gebruik van lochgos en hierbij kennis te nemen van de tips zools
ge geve n door het Tri m bos-i nstitu ut.

Antwoord
Ons vigerende veiligheidsbeleid is vanuit preventie ingestoken, zo ook voor
fenomenen zoals het gebruik van lachgas. Vanuit die preventieve insteek neemt
Leiderdorp jaarlijks weerbaarheidstrainingen bij de GGD af. Deze
weerbaarheidstrainingen gaan over ongezonde gewoontes zoals alcohol, drugs en
lachgas. De GGD organiseert die weerbaarheidstrainingen bij scholen, zowel basis
als voortgezet onderwijs. De GGD laat de jongeren zien wat de risico's zijn op korte
en lange termijn. Ook bij elke oudervoorlichting die zij over genoimiddelen geven,
komt lachgas aan de orde.

htend,
en

eijn
ris

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester
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